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8.2.2017 A8-0001/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Fulvio Martusciello 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ 

2016/2100(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

47. zdôrazňuje, že tak, ako už Komisia 

po šiesty raz uviedla vo svojej výročnej 

správe o hospodárskej súťaži, dočasná 

štátna pomoc poskytovaná vo finančnom 

sektore bola považovaná za potrebnú na 

stabilizáciu svetového finančného systému, 

ale musí sa rýchlo obmedziť alebo úplne 

odstrániť a prešetriť, ak sa má dokončiť 

banková únia; vyzýva Komisiu a 

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy 

(ESMA), aby zabezpečili jednotné 

uplatňovanie všetkých právnych predpisov 

v oblasti ochrany spotrebiteľa, ako 

napríklad smernice MiFID a smernice o 

distribúcii poistenia, v rámci jednotného 

trhu, a žiada Komisiu a ESMA 

o zabezpečenie toho, aby nedochádzalo k 

regulačnej arbitráži pri uplatňovaní týchto 

právnych predpisov; žiada Komisiu, aby 

zvážila možnosť podmieňovania štátnej 

pomoci bankám poskytovaním úverov 

malým a stredným podnikom; 

47. zdôrazňuje, že tak, ako už Komisia 

po šiesty raz uviedla vo svojej výročnej 

správe o hospodárskej súťaži, dočasná 

štátna pomoc poskytovaná vo finančnom 

sektore bola považovaná za potrebnú na 

stabilizáciu svetového finančného systému, 

ale musí sa rýchlo obmedziť alebo čo 

najskôr úplne odstrániť a prešetriť; vyzýva 

Komisiu a Európsky orgán pre cenné 

papiere a trhy (ESMA), aby zabezpečili 

jednotné uplatňovanie všetkých právnych 

predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa, 

ako napríklad smernice MiFID a smernice 

o distribúcii poistenia, v rámci jednotného 

trhu, a žiada Komisiu a ESMA 

o zabezpečenie toho, aby nedochádzalo k 

regulačnej arbitráži pri uplatňovaní týchto 

právnych predpisov; žiada Komisiu, aby 

zvážila možnosť podmieňovania štátnej 

pomoci bankám poskytovaním úverov 

malým a stredným podnikom; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Fulvio Martusciello, Andreas Schwab 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ 

2016/2100(INI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 182 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

182. poukazuje na to, že spotrebiteľom 

na jednotnom trhu sa predávajú výrobky, 

ktorých zložky sa v jednotlivých zásielkach 

líšia, hoci značka a balenie sú rovnaké; 

vyzýva Komisiu, aby určila, či má táto 

praktika negatívny vplyv na miestnych 

výrobcov, najmä MSP, a či vedie k 

diskriminácii spotrebiteľov z dôvodu 

uvádzania výrobkov nižšej kvality na trh; 

182. žiada Komisiu, aby preskúmala, či 

existujú nezrovnalosti v predaji výrobkov 

na jednotnom trhu, čo by mohlo mať 

negatívny vplyv na miestnych výrobcov, 

najmä malé a stredné podniky; 

Or. en 

 


